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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação nº 1047337-37.2015.8.26.0100, da Comarca de São 
Paulo, em que é apelante PATRÍCIA DE MORI FERREIRA E 
SILVA, são apelados MICROSOFT INFORMÁRICA LTDA e 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores LUIS MARIO GALBETTI (Presidente sem 
voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.

São Paulo, 17 de agosto de 2016.

JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 3125
APELAÇÃO Nº 1047337-37.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 32ª VARA CÍVEL
JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: FABIO DE SOUZA PIMENTA
APELANTE: PATRÍCIA DE MORI FERREIRA E SILVA
APELADOS: MICROSOFT INFORMÁRICA LTDA E FACEBOOK SERVIÇOS 
ONLINE DO BRASIL LTDA
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO. Ação de obrigação de 
fazer. Sentença que extinguiu o 
processo, sem resolução do mérito, 
nos termos do artigo 267, VI, do 
CPC/1973. Inconformismo da autora. 
Cabimento. Julgamento da lide que se 
revela prematuro. Pretensão ao 
conhecimento das identidades reais 
dos demais ofensores que a difamaram 
por intermédio das aplicações das 
requeridas Microsoft e Facebook. 
Sentença anulada para o regular 
prosseguimento do feito. Recurso a 
que se dá provimento.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra a r. sentença de fls. 321/313 que 

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 267, VI, do CPC/1973, condenando a 

autora ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Inconformada, apela a demandante 

sustentando que  a propositura de demanda contra o 

suposto ofensor não ocasionou a perda do objeto da 

presente demanda, que pugna, ademais, pelo conhecimento 

das identidades reais dos demais ofensores que a 
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difamaram por intermédio das aplicações das requeridas 

Microsoft e Facebook, postulando, assim, a anulação da 

sentença para determinar o regular prosseguimento da 

lide em relação a estas rés.

Recurso recebido, processado e com 

contrarrazões da corré Facebook as fls. 326/336.

Houve oposição ao julgamento virtual 

(fls. 347).

É a síntese do necessário.

Respeitadas as razões de 

convencimento adotadas na r. sentença extintiva, tem-se 

que a solução nela apresentada não se mostrou a mais 

adequada ao presente caso.

Isto porque a decisão combatida 

fundamentou a extinção da ação em razão de a autora ter 

ajuizado posterior ação reparatória contra o autor 

identificado das ofensas a ela dirigidas, com a 

observação de não se justificar a continuidade da ação 

em relação às demais requeridas, pois estas não teriam 

legitimidade para responder pelo conteúdo, suspendendo-o 

ou excluindo-o.

Todavia, o que se pleiteia não é a 

suspensão ou exclusão do conteúdo, mas sim, pelo que se 

observa da petição inicial e das razões recursais, numa 

obrigação de fazer consistente nas informações e 

identificações reais dos demais ofensores que teriam 
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difamado a autora por intermédio das aplicações  dados 

de contas emails e de perfil de rede social - das 

requeridas Microsoft e Facebook, que aponta (fls. 37/39 

e 321).

Ora, para o correto desate da 

demanda e em observância ao princípio da economia 

processual é necessário que o feito prossiga em primeiro 

grau para que  possam ser identificados os demais 

usuários que publicaram opiniões eletronicamente em 

relação à autora, tidas por ofensivas, o que autorizaria 

a quebra do sigilo telemático requerido.

Assim, não se justifica a restrição 

imposta pela decisão combatida, uma vez que o âmbito da 

ação em curso visa o resguardo do direito da autora à 

identificação dos usuários remanescentes, com vistas à 

oportuna discussão acerca das respectivas 

responsabilidades, sendo inclusive noticiado que uma das 

ações já fora ajuizada por dependência a esta ação.

Desse modo, diante do julgamento 

precoce da lide, é de ser anulada a sentença, devendo os 

autos retornar à Vara de origem para o regular 

prosseguimento do feito.

Posto isto, dá-se provimento ao 

recurso.

JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES

        RELATOR


		2016-08-26T18:37:12+0000
	Not specified




